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Zet uzelf, uw 
team of uw 
achtergrond in 
het zonnetje.

Kensington’s W1050 1080p Fixed Focus Wide Angle USB-A Webcam is een 

professionele en betaalbare webcam met video van hoge kwaliteit (1080p 

@ 30fps), omnidirectionele microfoons en unieke functies voor privacy, 

cameraplaatsing en beter beeld bij weinig licht. De W1050 is geoptimaliseerd 

om u er op uw best uit te laten zien op de populairste toepassingen voor 

videovergaderingen. De webcam maakt deel uit van het Kensington-ecosysteem 

voor professionele videovergaderingen, dat bestaat uit krachtige en uitstekend 

op elkaar ingestelde software en accessoires die u in staat stellen om meer tijd 

te besteden aan samenwerking en minder aan het oplossen van problemen. Of 

u nu thuis of op kantoor werkt, meer mensen in het frame moet zien te passen, 

lesgeeft of studeert, de W1050 laat u zien, maar dan beter, in Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom en meer.

Producteigenschappen:

• De vaste focus zorgt ervoor dat u, uw team of uw omgeving altijd scherp in 

beeld zijn

• Geoptimaliseerd voor Microsoft Teams, Zoom en meer

• Het breder gezichtsveld van 95° field of view is perfect voor kantoren of 

kleine vergaderruimten

• Krachtige en eenvoudige Kensington Konnect™-software

• Elektronisch pannen, kantelen en 2x zoomen om eenvoudig de focus aan te 

passen

• Handmatig 37° verticaal en 360° horizontaal verstelbaar voor de ideale hoek

• Grote sensor voor beter beeld bij weinig licht

• Omnidirectionele microfoons met ruisonderdrukking

• Grondig getest en goedgekeurd voor bescherming bij afnemen
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Geoptimaliseerde videotechnologie

Biedt heldere video 1080p (1920x1080 
@ 30fps) met verbeterde ondersteuning 
voor omgevingen met weinig licht.

Vaste focus met veelzijdige positionering

De glazen lens met vaste focus zorgt 
ervoor dat u altijd scherp in beeld bent, 
ook bij weinig licht of contrastrijke 
omgevingen. Tot 37° verticaal en 360° 
horizontaal handmatig verstelbaar voor 
de beste camerahoeken.

Breed videoframe met privacyafdekking

Het gezichtsveld met een diagonaal 
van 95° is ideaal voor kleine 
teamvergaderingen, lesgeven of het 
presenteren van producten. Dankzij de 
geïntegreerde lenskap bepaalt u wanneer 
u te zien bent.

Eenvoudige en krachtige software

Met Kensington Konnect™ kunt 
u uw video-instellingen met één 
druk op de knop personaliseren en 
aangepaste profielen voor verschillende 
gebruiksomstandigheden maken. Met 
elektronisch pannen, kantelen en 2x 
zoom (ePTZ) wordt het aanpassen van 
scherpstellen op u, uw team of uw 
achtergrond eenvoudiger.

Compatibel met Kensington-ecosysteem

Creëer een opstelling op maat voor 
uw omgeving en budget door de 
webcam te combineren met een 
Desktop Stand (K87651WW) en Ring 
Light (K87653WW). Er zijn ook andere 
accessoires beschikbaar.

Omnidirectionele stereomicrofoons

Twee microfoons met ruisonderdrukking 
zorgen ervoor dat u bij elke vergadering 
en presentatie professioneel klinkt.
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Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen Windows 7 of hoger / macOS 10.15 of hoger

Plug & play Ja

Software  Kensington Konnect - te downloaden via  
www.kensington.com/konnect

USB-aansluitingen

Type USB-connector USB-A

Microfoon

Type Omnidirectionele stereomicrofoon (dubbel)

Camera

Megapixels 2

Grootte CMOS-sensor 1/2,9"

Gezichtsveld 95° diagonaal

Focus Vaste focus

Privacyafdekking Ja

Bevestiging Schroefbevestiging van 1/4", bevestigingsklem

LED-indicator

RGB  Alleen blauwe LED geeft aan dat de webcam is 
ingeschakeld

Materiaalspecificaties

Hoofdframe ABS

Afdekking voorzijde ABS

Afdekking achterzijde ABS

Camera-afdekking ABS

Cameralens 2P2G

LED-lichtgeleiding PC

Kabel TPE

Klem standaardbasis ABS

Klemrubber TPU

Klem tilbasis ABS

Klem tilrubber boven Siliconenrubber

Klem tilrubber onder Siliconenrubber

1/4" invoegmoer Koperlegering

Scharnierschroef Staal

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, 
de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een 
handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 
Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington 
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT38331NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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Afmetingen product

Afmetingen eenheid  Breedte: 89 mm 
Lengte: 48 mm 
Hoogte: 54 mm

Gewicht eenheid 125 g

Kleur en materiaal behuizing Zwart / ABS

Ruimte op het bureau 47,8cm²

Afmetingen verpakking

Type verpakking Bruine doos

Afmetingen verpakking (eenheid)  Breedte: 155 mm 
Lengte: 70 mm 
Hoogte: 70 mm

Gewicht verpakking (eenheid) 0,3 kg

Inhoud verpakking  Webcam, instructiehandleiding, complianceblad, 
garantie, welkomstbijsluiter, China RoHS-blad 

Masterverpakking 8 stuks

Voeding en gebruiksomgeving

Stroomverbruik stand-by 5V/0,04A = 0,2 W

Classificatie voedingsadapter 5V/200mA = 1 W

Gebruikstemperatuur 0 tot 40 °C

Opslagtemperatuur -15 tot 65 °C

Relatieve vochtigheid 55% bij gebruikstemperatuur van 25 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1,  
EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC

Garantie   2 jaar beperkt
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